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- NEDERLANDSTALIG –

Tirol Inferno
Verbeke - Verplancke
22,50 € hc (De Bezige Bij)
Veertig mensen zitten vast in een skilift, waardoor de gemoederen behoorlijk
verhit raken…
Superman earth One – Boek 1
Michael - Straczynski
17,95 € hc (DC)
We gaan terug in de tijd en zien hoe een adoptiekind uitgroeit tot Superman…
JLA Earth 2
Morrison - Quitely
18,95 € hc (DC)
Kan de Justice League het Crime Syndicate of Amerika een halt toeroepen?
Batman – Jaar Eén
Miller - Mazzucchelli
22,95 € hc (DC)
Vriend over Vijand – De grote oorlog in spotprenten
Van Damme
39,99 € sc (Lannoo)
Dit boek bundelt 400 historische cartoons die betrekking hebben op WO I. Een
interessant naslagwerk vol humor en tragiek…

D 1 – Lord Faurestone
Ayroles – Maïorana - Leprévost
16,95 € hc (Silvester)
Richard Drake, ontdekkingsreiziger, wordt verliefd op Catherine Lacombe die hij
ontmoet in één van de vele Victoriaanse balzalen. Maar ook Lord Faurestone heeft
zijn oog op haar laten vallen…
Met gratis Ex-Libris van Masbou (tekenaar van ‘Sabels en Galjoenen)
De orde van de drakenridders 11 – Alle duizend en één manen
Ange - Looky
16,95 € hc (Silvester)
Promopakket : De orde van de drakenridders 11 + Marie der Draken 2
29,95 € hc (Silvester)
Dit pakket bevat De orde van de drakenridders 11 + Marie der Draken 2 – Wraak.
Pakketprijs 29,95 ipv 33,90.
De kunst van Hergé 1+ 2 +3 – Pakket
Hergé
65,00 € hc (Oog en Blik)
Promotiepakket dat de 3 delen bundelt. Deze reeks brengt een overzicht van de
werken van Hergé. Pakketprijs : 65,00 ipv 98,85. Uw voordeel: € 33,85 !!!
Het hondje dat Nino niet had
Van De Vendel – Van Hertbruggen
16,50 € hc (De Eenhoorn)
Kinderboek over een jongetje met een ingebeeld hondje. Op een dag krijgt het
jongetje een echt hondje, maar durft dat hondje ook alles zoals het ingebeelde
hondje? Prachtig boek voor kinderen vanaf 5 jaar.
-ENGELSTALIG -

OZ – Road to Oz
Shanower - Young
24,99 € hc (Marvel)
Mind MGMT
Kindt
19,99 € hc (Dark Horse)
Een reporter onderzoekt een vlucht waarvan de passagiers hun geheugen kwijt
zijn. Zo stoot hij op een geheim: het Mind Management programma… Dit
programma bevat allerlei psychische eigenaardigheden…

Captain America 3
Brubaker - Zircher
19,99 € tp (Marvel)
100 Bullets 4 deluxe edition
Azzarello - Risso
49,99 € tp (DC)
Dit boek bundelt de losse delen van deze reeks.
Swamp Thing 2 – Family Tree
Snyder – Paquette - Rudy
14,99 € tp (DC)
- AANKONDIGINGEN -

ANTWERP CONVENTION
Op zondag 28 april is het weer zover !!! Antwerp Convention, 6000 m2 vol Manga,
Comics, Toys, Cosplay en veel meer. Ook De Stripkever zal aanwezig zijn !!!
Waar?: Antwerp Expo – Jan Van Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerpen
Meer info: www.antwerpconvention.be

FREE COMIC BOOK DAY
Op zaterdag 4 mei is het Free Comic Book Day !!! De dag die in het teken staat van
het stripverhaal en de stripspeciaalzaak !!!
Ook De Stripkever doet mee, dus kom op 4 mei tot hier en neem je gratis
exemplaar in ontvangst !!!
Meer info: www.fcbd.be

Bezoek ook onze koffiebar !
Er is de mogelijkheid om een paar drankjes te nuttigen waaronder Carolus bieren, Duvel,
Koffie, Thee en verschillende frisdranken…

Voor eventuele bestellingen, vragen of antwoorden: Stuur ons gerust een mailtje!!!
De Stripkever – Stripwinkel met koffiebar & Galerij
Shopping Bruulcenter, Bruul 79 - 2800 Mechelen
015/21.76.05 Stripkever@skynet.be
www.stripkever.be
Openingsuren :
Zondag en maandag gesloten
Dinsdag – zaterdag: 10u-18u
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